Søknad om godkjenning som
LÆRESTED
for yrkessjåførutdanning
Lærestedets navn

Postadresse (gate/veg eller postboks)

Tlf.

Foretaksnummer

_______________________

Navn undervisningsansvarlig:

Undervisningsansvarlig tidligere godkjent :

Ja

Nei

Søknaden gjelder utdanning til
yrkessjåførbevis innen

Søkeren gir føreropplæring

Ja

GRUNNUTDANNING
Godstransport fullstendig 280 timer

§ 43, § 44, § 45, § 46 og § 49

Godstransport komprimert 140 timer

§ 43, § 44, § 45, § 46 og § 49

Persontransport fullstendig 280 timer

§ 43, § 44, § 47, § 48 og § 49

Persontransport komprimert 140 timer

§ 43, § 44, § 47, § 48 og § 49

Utvidelse fra gods- til persontransport
Komprimert utdanning 35 timer

§ 47, § 48 og § 49

Utvidelse fra gods- til persontransport
Fullstendig utdanning 70 timer

§ 47, § 48 og § 49

Utvidelse fra person- til godstransport
Komprimert utdanning 35 timer

§ 45, § 46 og § 49

Utvidelse fra person- til godstransport
Fullstendig utdanning 70 timer

§ 45, § 46 og § 49

ETTERUTDANNING
Regelmessig etterutdanning for persontransport

§ 51

Regelmessig etterutdanning for godstransport

§ 52

Sammensatt etterutdanning for gods- og persontransport

§ 53

Utvidelse person- til godstransport 7 timer

§ 53 fjerde ledd

Utvidelse gods- til persontransport 7 timer

§ 53 femte ledd

Nei

Opplysninger som skal følge søknaden:
Adresser til lærestedets:
Kontor:

Undervisningslokaler:

Oppmøtested for individuell
kjøretrening:
Øvingsområde for
ulykkesberedskapskurs:

Teori:
Praksis:

Øvingsområde for
lastsikring:

Teori:
Praksis:

E - post adresser:

Web adresse:

I tillegg skal søknaden vedlegges opplysninger om:
Undervisningsansvarliges faglige bakgrunn og hvilke temaer vedkommende skal undervise i.
§ 24 og § 26 eller § 28
Undervisningspersonellets faglige bakgrunn og opplysninger om hvilke temaer den enkelte skal undervise i.
§ 18 bokstav c og § 26 eller § 28
Undervisningsplan for de moduler/temaer det søkes godkjenning for og beskrivelse av undervisningsmetoder
tilknyttet temaene
§ 2 sjette ledd og § 18 bokstav b)
Redegjørelse av undervisningsmetoder tilknyttet temaene for de moduler/temaer det søkes godkjenning for
§ 18 bokstav d
Timeplan (hvordan) gjennomføring av utdanningen
§ 19 bokstav d
Kjøretøyer som skal brukes i undervisningen
§ 18 bokstav d
Utstyr som skal benyttes ved kurs i ulykkesberedskap og lastsikring dersom dette skal tilbys.
§ 19 bokstav a
Legg ved undervisningsplan, med metodevalg for søkte moduler
§ 18 bokstav b

Søknadsskjema med undervisningsplan, attester og vedlegg sendes til:
Statens vegvesen, Trafikant og Kjøretøy Tilsyn øst 1, Pb. 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer
epost: firmapost@vegvesen.no

Sted / stad

Dato

Stempel og underskrift
Daglig leder

Sted / stad

Dato

Stempel og underskrift
Undervisningsansvarlig

